แบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนทีเ่ หมาะสม | สำ�หรับบุคคลธรรมดา
สำ�นักงาน / สาขา ............................................................................................................................... วันที่..............................................................................................
ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ............................................................................................................................... เลขทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุน
ขั้นตอนที่ 1 : ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) โปรดเลือกคำ�ตอบทีค่ ดิ ว่าเหมาะสมทีส่ ดุ
1. ปัจจุบนั ท่านอายุเท่าไร
[1] ตัง้ แต่ 60 ปีขน้ึ ไป
[2] 45 - 59 ปี
[3] 35 - 44 ปี
[4] น้อยกว่า 35 ปี
2. ปัจจุบนั ท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จา่ ยประจำ� เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว และค่าเลีย้ งดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
[1] มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทง้ั หมด
[2] ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทง้ั หมด
[3] ตัง้ แต่รอ้ ยละ 25 แต่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทง้ั หมด
[4] น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทง้ั หมด
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบนั อย่างไร
[1] มีทรัพย์สนิ น้อยกว่าหนีส้ นิ
[2] มีทรัพย์สนิ เท่ากับหนีส้ นิ
[3] มีทรัพย์สนิ มากกว่าหนีส้ นิ
[4] มีความมัน่ ใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำ�หรับการใช้ชวี ติ หลังเกษียณอายุแล้ว
4. ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีความรูใ้ นการลงทุนในทรัพย์สนิ กลุม่ ใดต่อไปนีบ้ า้ ง สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ (คิดคะแนนโดยเลือกข้อทีค่ ะแนนสูงสุด)
[1] เงินฝากธนาคาร
[2] พันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
[3] หุน้ กูห้ รือกองทุนรวมตราสารหนี้
[4] หุน้ สามัญหรือกองทุนรวมหุน้ หรือสินทรัพย์อน่ื ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
5. ระยะเวลาทีท่ า่ นคาดว่าจะไม่มคี วามจำ�เป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
[1] ไม่เกิน 1 ปี
[2] ตัง้ แต่ 1 แต่นอ้ ยกว่า 3 ปี
[3] ตัง้ แต่ 3 ปี ถึง 5 ปี
[4] มากกว่า 5 ปี
6. ความสามารถในการรับความเสีย่ งของท่านคือ
[1] เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รบั ผลตอบแทนสม่�ำ เสมอแต่ต�ำ่ ได้
[2] เน้นโอกาสได้รบั ผลตอบแทนทีส่ ม่�ำ เสมอแต่อาจเสีย่ งทีจ่ ะสูญเสียเงินต้นได้บา้ ง
[3] เน้นโอกาสได้รบั ผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ แต่อาจเสีย่ งทีจ่ ะสูญเสียเงินต้นได้มากขึน้
[4] เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแต่อาจเสีย่ งทีจ่ ะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้
7. เมือ่ พิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุม่ การลงทุนทีอ่ าจเกิดขึน้ ด้านล่าง ท่านเต็มใจทีจ่ ะลงทุนในกลุม่ การลงทุนใดมากทีส่ ดุ
[1] กลุม่ การลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
[2] กลุม่ การลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถงึ 1%
[3] กลุม่ การลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถงึ 5%
[4] กลุม่ การลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถงึ 15%
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สนิ ทีม่ โี อกาสได้รบั ผลตอบแทนมากแต่มโี อกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรูส้ กึ อย่างไร
[1] กังวลและตืน่ ตระหนกกลัวขาดทุน
[2] ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บา้ ง
[3] เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึง่
[4] ไม่กงั วลกับโอกาสขาดทุนสูงและหวังกับผลตอบแทนทีอ่ าจจะได้รบั สูงขึน้
9. ท่านจะรูส้ กึ กังวล/รับไม่ได้เมือ่ มูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
[1] 5% หรือ น้อยกว่า	
[2] มากกว่า 5% - 10%
[3] มากกว่า 10% - 20%
[4] มากกว่า 20% ขึน้ ไป
10. หากปีทแ่ี ล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนท้ี า่ นพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำ�อย่างไร
[1] ตกใจและต้องการขายการลงทุนทีเ่ หลือทิง้
[2] กังวลใจและปรับเปลีย่ นการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สนิ ทีเ่ สีย่ งน้อยลง
[3] อดทนถือต่อไปได้และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา	
[4] ยังมัน่ ใจเพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาวและจะเพิม่ เงินลงทุนในแบบเดิมเพือ่ เฉลีย่ ต้นทุน
11. หากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (อนุพนั ธ์) และหุน้ กูท้ ม่ี อี นุพนั ธ์แฝงประสบความสำ�เร็จ ท่านจะได้รบั ผลตอบแทนในอัตราทีส่ งู มาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทัง้ หมดและอาจต้องลงเงิน
ชดเชยเพิม่ บางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด (ไม่น�ำ มาคิดคะแนน)
[1] ไม่ได้
[2] ได้		
12. นอกเหนือจากความเสีย่ งในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นได้เพียงใด (ไม่น�ำ มาคิดคะแนน)
[1] ไม่ได้
[2] ได้
ขั้นตอนที่ 2 : ประเมินความรู้/ประสบการณ์ในการลงทุน (Knowledge Assessment) โปรดเลือกคำ�ตอบทีค่ ดิ ว่าเหมาะสมทีส่ ดุ
13. ท่านได้รบั ประกาศนียบัตรหรือปริญญาจากการศึกษาในสาขาการเงิน การลงทุน พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือการวางแผนทางการเงิน
ใช่
14. ท่านมีใบอนุญาตหรือคุณวุฒทิ างการเงินอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อไปนี้
ใช่
IC Plain - ผูแ้ นะนำ�การลงทุนตราสารทัว่ ไป หรือ IC Complex - ผูแ้ นะนำ�การลงทุนตราสารซับซ้อน
Investment Planner - ผูว้ างแผนการลงทุน
CFP - นักวางแผนการเงิน
CFA - Chartered Financial Analyst
CISA - Certified Investment and Securities Analyst Program
FRM - Financial Risk Manager
15. ท่านมีประสบการณ์ท�ำ งานในด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับการเงินการลงทุน
ใช่
16. ท่านมีความสนใจและศึกษาหาความรูเ้ กีย่ วกับการเงินการลงทุนอย่างสม่�ำ เสมอ
ใช่
ขั้นตอนที่ 3 : รวมคะแนน ข้อ 1-10

(ข้อ 11-16 จะไม่นำ�มาคิดคะแนน)

ไม่ใช่
ไม่ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่

คะแนนรวมทีไ่ ด้

โปรดดูประเภทกองทุนที่เหมาะสม และลงนามด้านหลัง
Form 9/64-1_Suitability assessment_individual_th

ขัน้ ตอนที่ 4 : เทียบประเภทนักลงทุน
คะแนน
น้อยกว่า 15
15-21
22-29
30-36
37 ขึ้นไป

A B
ท่านเป็นนักลงทุนประเภท
ระดับความเสี่ยงที่สามารถลงทุนได้*
1
1-4
1-5
1-7
1 - 8+

ประเภทของนักลงทุน
A = เสี่ยงต่ำ�
B = เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ�
C = เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
D = เสี่ยงสูง
E = เสี่ยงสูงมาก

ขั้นตอนที่ 5 : แนะนำ�การจัดสรรการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง (Basic Asset Allocation)
ประเภทผูล้ งทุน

เงินฝากและตราสารหนีร้ ะยะสัน้
A
B
<20 %
C
<10 %
D
<10 %
E
<5%
** รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตราสารหนีภ้ าครัฐทีม่ อี ายุมากกว่า 1 ปี

>60 %

<70 %
<60 %
<40 %
<30 %

สัดส่วนการลงทุน
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน

<20 %

ตราสารทุน

<10 %
<20 %
<30 %
<40 %
>60 %

C D E

การลงทุนทางเลือก**

<5 %
<10 %
<10 %
<20 %
<30 %

ตัวอย่าง

ในกรณีทท่ี า่ นรวมคะแนนจากแบบประเมิน ได้ 23 คะแนน ท่านจัดเป็นนักลงทุนประเภท C รับความเสีย่ งได้ใน ระดับปานกลางค่อนข้างสูง การจัดสัดส่วนการลงทุนทีเ่ หมาะสมกับท่าน คือ ลงทุน
ในเงินฝาก และตราสารหนี้ระยะสั้นไม่เกิน 10% ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และ ตราสารหนี้ภาคเอกชน รวมกันไม่เกิน 60%, ลงทุนในตราสารทุน ไม่เกิน 30% และลงทุน
ในกองทุนทางเลือกไม่เกิน 10 %
ขั้นตอนที่ 6 : ประเภทกองทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่สามารถลงทุนได้
* ระดับความเสีย่ ง
ความเสีย่ ง
ประเภทกองทุน
ของกองทุน
ของกองทุน
1
กองทุนรวมตลาดเงิน
เสีย่ งต่�ำ
ทีล่ งทุนเฉพาะในประเทศ
เสีย่ งปานกลาง
ค่อนข้างต่�ำ

2
3
4

เสีย่ งปานกลาง
ค่อนข้างสูง

5

เสีย่ งสูง

6

7
เสีย่ งสูงมาก

8

เสีย่ งสูงมาก
อย่างมีนยั สำ�คัญ

8+

ประเภทหลักทรัพย์ทล่ี งทุนเป็นหลัก

- มีนโยบายลงทุนแบบไม่มคี วามเสีย่ งต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สนิ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือ
ทรัพย์สนิ อืน่ หรือการหาดอกผลอืน่ ตามทีส่ �ำ นักงานกำ�หนด ซึง่ มีก�ำ หนดชำ�ระคืนเมือ่ ทวงถามหรือจะครบกำ�หนดชำ�ระคืน หรือมีอายุสญั ญา
ไม่เกิน 397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุนในทรัพย์สนิ หรือเข้าทำ�สัญญานัน้ และมี portfolio duration ในขณะใดๆ ไม่เกิน 92 วัน
- มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสีย่ งต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สนิ เงินฝาก หรือตราสาร
กองทุนรวมตลาดเงิน
เทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อืน่ หรือการหาดอกผลอืน่ ตามทีส่ �ำ นักงานกำ�หนด ซึง่ มีก�ำ หนดชำ�ระคืนเมือ่
ทวงถาม หรือจะครบกำ�หนดชำ�ระคืนหรือมีอายุสญั ญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุนในทรัพย์สนิ หรือเข้าทำ�สัญญานัน้ และมี portfolio
duration ในขณะใดๆ ไม่เกิน 92 วัน
- มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
กองทุนรวมตราสารหนี้
- มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนีท้ ว่ั ไปในขณะใดๆ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
- มีนโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV
- กองทุนรวมตราสารหนีท้ ม่ี นี โยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV แต่นอ้ ยกว่า
กองทุนรวมตราสารหนี้
ร้อยละ 60 ของ NAV
- กองทุนรวมผสมซึง่ มีการกระจายการลงทุนในทรัพย์สนิ ต่างๆ และส่งผลให้มี net exposure ทัง้ ในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพย์สนิ
กองทุนรวมผสม
ทางเลือก เช่น REITs/ infrastructure fund/ property fund/ ดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ� น้�ำ มันดิบ/ หน่วย private equity เป็นต้น
กองทุนรวมตราสารหนี้
- กองทุนรวมตราสารหนีท้ ม่ี นี โยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/unrated ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของ NAV
- กองทุนรวมผสมทีเ่ น้นการลงทุนในตราสารทุน โดยมี net exposure ในตราสารทุนไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 80 ของ NAV
กองทุนรวมผสม
- กองทุนรวมผสมทีม่ ี net exposure ในทรัพย์สนิ ทางเลือกเกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV แต่ไม่เกินร้อยละ 80 ของ NAV
- กองทุนรวมตราสารทุนทีม่ ี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลีย่ ในรอบปีบญั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวทีม่ ี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลีย่ ในรอบปีบญั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม - มี net exposure มุง่ ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลีย่ ในรอบปีบญั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ของ NAV
- กองทุนรวมทีม่ กี ารลงทุนในทรัพย์สนิ ทางเลือกทีม่ ี net exposure ในทรัพย์สนิ ทางเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund /
กองทุนรวมทีม่ กี ารลงทุน
private equity ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ� น้ำ�มันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
ในทรัพย์สนิ ทางเลือก
กองทุนรวมผสม
- กองทุนรวมผสมที่มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
- มีการลงทุนใน derivatives การกูย้ มื / repo เพือ่ การลงทุน และ short selling อย่างมีนยั สำ�คัญ ทัง้ นี้ การลงทุนอย่างมีนยั สำ�คัญ
กองทุนรวมทีม่ คี วามเสีย่ ง
หมายถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวในอัตราส่วนทีม่ ากกว่าทีก่ �ำ หนดไว้ สำ�หรับกรณีกองทุนรวมทัว่ ไป ซึง่ กำ�หนดให้ไม่เกินร้อยละ 100
จากการลงทุนอย่างมีนยั สำ�คัญ
ของ NAV (กรณีใช้ relative VaR approach) หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV (กรณีใช้ absolute VaR approach)

ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงยินยอมทีจ่ ะปฏิบตั แิ ละผูกพันตนเองตามข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขทีป่ รากฏในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวมของบริษทั ฯ
และ/หรือที่บริษัทฯ จะได้กำ�หนดและประกาศต่อไปในภายหน้าทุกประการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบทันที
เมือ่ เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั จัดการหรือตัวแทนขายของบริษทั จัดการได้ประเมิน suitability test และได้แจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบถึงผลการประเมิน suitabilty test และระดับความเสีย่ งทีข่ า้ พเจ้ายอมรับได้ รวมทัง้ ให้
คำ�แนะนำ�เบือ้ งต้นเพือ่ ให้ขา้ พเจ้าเข้าใจความสำ�คัญในการจัดสรรและกำ�หนดสัดส่วนในการลงทุนทีเ่ หมาะสม (basic asset allocation) ซึง่ พิจารณาจากผลการประเมินทีข่ า้ พเจ้าได้ให้ขอ้ มูลไว้กบั เจ้าหน้าทีข่ อง
บริษทั จัดการหรือตัวแทนขายของบริษทั จัดการ ถือได้วา่ ข้าพเจ้ารับทราบผลการประเมิน suitability test และระดับความเสีย่ งทีข่ า้ พเจ้ายอมรับแล้ว ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าอาจลงทุนแตกต่างจากคำ�แนะนำ�การลงทุนทีไ่ ด้รบั
ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

สำ�หรับเจ้าหน้าที่

ผูต้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุน
ทะเบียนเลขที่
ผูแ้ นะนำ�

.......................................................................................................................................................................
(
)
รหัสพนักงาน
ผูบ้ นั ทึกบัญชี
รหัสพนักงาน
รหัสพนักงาน

ผูอ้ นุมตั ิ

รหัสพนักงาน
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